
เอกสารแนบ 1 

 

จาํนวนผูติดเชื้อแบงตามจงัหวดัและภูมภิาค  

แหลงที่มา: https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/?cid=dchk-commonheader-corona 

 ยอดผูตดิเชือ้ ผูปวยอาการหนกั ผูเสยีชีวติ ออกจาก รพ. 

กรณีตดิเช้ือภายในประเทศ 
8,723คน 

+532 คน (เพ่ิมข้ึนจากวันกอนหนา) 

168 คน 

+16 คน (เพ่ิมข้ึนจากวันกอนหนา) 

179 คน 

+17 คน (เพ่ิมข้ึนจากวันกอนหนา) 

901 คน 

+48 คน (เพ่ิมข้ึนจากวันกอนหนา) 

กรณีตดิเช้ือที่กลับจากเมือง

อูฮั่นโดยเครื่องบินพิเศษ 

14 คน 

(รวมอยูใน 8,723 คน) 

0 คน 0 คน 0 คน 

กรณีตดิเช้ือบนเรือสําราญฯ  
712 คน 

(ไมเปลี่ยนแปลง) 

5 คน 

-1 คน (ลดลงจากวันกอนหนา) 

13 คน 

+1 คน (เพ่ิมข้ึนจากวันกอนหนา) 

645 คน 

+1 คน (เพ่ิมข้ึนจากวันกอนหนา) 

รวม 
9,435 คน 

+532 คน (เพ่ิมข้ึนจากวันกอนหนา) 

173 คน 

+16 คน (เพ่ิมข้ึนจากวันกอนหนา) 

192 คน 

+18 คน (เพ่ิมข้ึนจากวันกอนหนา) 

1,546 คน 

+49 คน (เพ่ิมข้ึนจากวันกอนหนา) 

Hokkaido (313 คน) - เพิ่มขึ้นจากวันกอนหนา 23 คน Kansai (1,774 คน) - เพิ่มขึ้นจากวันกอนหนา 110 คน 

+23 Hokkaido 313 คน +2 Mie  21 คน 

Tohoku ( 192 คน) - เพิ่มขึ้นจากวันกอนหนา 8 คน +1 Shiga  52 คน 

 Aomori  22 คน +5 Kyoto 215 คน  
 Iwate  - คน +74 Osaka 968 คน  

+1 Miyagi  65 คน +20 Hyogo  423 คน  

 Akita  16 คน +6 Nara  53 คน 
+6 Yamagata  49 คน +2 Wakayama  42 คน 

+1 Fukushima  40 คน Chugoku (171 คน) - เพิ่มขึ้นจากวันกอนหนา 11 คน 

Kanto (4,380 คน) - เพิ่มขึ้นจากวันกอนหนา 279 คน   Tottori  1 คน 

+3 Ibaraki  119 คน +3 Shimane  13 คน 

+3 Tochigi  40 คน  Okayama  16 คน 

+10 Gunma  106 คน +5 Hiroshima  113 คน 

+61 Saitama  513 คน +3 Yamaguchi  28 คน  

+35 Chiba  537 คน Shikoku (126 คน) - เพิม่ขึ้นจากวันกอนหนา 4 คน 

+127 Tokyo 2,446 คน  Tokushima  3 คน 

+40 Kanagawa  619 คน +1 Kagawa  21 คน 

Chubu (962 คน) - เพิ่มขึ้นจากวันกอนหนา 45 คน  +1 Ehime  40 คน 

+1 Niigata 46 คน +2 Kochi  62 คน 

+6 Toyama  61 คน Kyushu (570 คน)  - เพิ่มขึ้นจากวันกอนหนา 38 คน 

+9 Ishikawa  140 คน +30 Fukuoka  436 คน 

+8 Fukui 100 คน  Saga  15 คน 

+3 Yamanashi  40 คน +1 Nagasaki  15 คน 

+2 Nagano  39 คน +2 Kumamoto  33 คน 

+3 Gifu 130 คน +5 Oita  50 คน  

+1 Shizuoka  48 คน  Miyazaki  17 คน 

+12 Aichi  358 คน  Kagoshima  4 คน 

Others ( 149 คน) - เพิ่มขึ้นจากวันกอนหนา 4 คน  Okinawa ( 86 คน) - เพิ่มขึ้นจากวันกอนหนา 10 คน 
+4 จนท. กระทรวงสาธารณะสุข/จนท. ปฏิบัติงานกักกัน 135 คน +10 Okinawa  86 คน 

 กลับจากเมืองอูฮั่นโดยเครื่องบินพิเศษ 14 คน รวม  8,723 คน 

สถานการณการติดเชื้อภายในประเทศญี่ปุน (รวบรวมขอมูลโดย NHK)                 

(สถานะวันที ่16 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. / ปรับปรุงวันละ 1 ครั้ง) 


